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Földeák község Ön kormá nyzata Képviselő_testü letének
5/20í9.(lV.25.) önkormányzati rendelete

a szociá!is eIlátási formák szabáIyozásáról szóló
41201 S.(al.27.) önkormányzati rendeiet módosításáról

Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szÓló 2o11. évi CLXXX|X. törvény t i. 5 tt l B. pontjában
biztosítottfeladatkörében eljárva, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokrÓt sioio 1993' évi lll.
törvény 1.s (2) bekezdésében, a2. $ -ában, a 26. $-ában, 45.$-ában, a 92' $ (1) bekezdés b) pontjában,
és (2) bekezdésében, 'l32. $ (4) bekezdés d) és g) pontjaiban foglalt'felhatalmazaé atai;an a
következőket rendeli el:

í.s
A Rendelet 3. s (2) bekezdés 2. sorában a'l40o/o,160oÁ-ra módosul, a 3. sorában a 180%, 21o%-
ra módosul

A Rendelet 4.S (2)
ra módosul.

A Rendelet 7.S (2)
ra módosul.

2.S
bekezdés 3. sorában a 170o/o,190%o-ra módosul, a 4. sorában a 21oo/o,25o%-

3.S
bekezdés 3. sorában a 170o/o,190o/o-ra módosul, a 4. sorában a 2,l0o/o,25o%-

A Rendelet 8. s (í) bekezdés 3. sorában a
ra módosul.

A Rendelet 9.s (í) bekezdés 4. sorában a
ra módosul.

á p ri l is 2 5-é n h i rd etőtá bl á n tö rté n ő k if u g g óEié-sset t<eiu tt k i h i rdetésre.

4.S
'l4oo/o, 16oo/o-Ía módosul, a 4. sorában a í80%, 21o%-

5.S
200o/o,230o/o-ra módosul, a 5. sorában a250o/o,3oo%_

6.S

E rendelet 2019' május 1' napján lép hatályba.

Jog harmon izációs záradék

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokrÓl szÓlÓ 2006/123tEK (2006. december 12.) európai parlamenti
és tanácsi irányelvben foglaltaknak való szolgálja.
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ELóZETES HATÁsvtzscÁl-lr

Fötdeák község Önkormányzata Képviselő_testületének
A szociális ellátási Íormák szabályozásárÓl

5/201 9.(lV.25.) önkormányzati rendeIetéhez
(a joga|kotásrólszóló 20í0. évicxxx. törvény 17.$-a alapján)

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A szociális igazgatásrÓl és szociális ellátásokrÓl szólÓ 1993. évi lll. törvény 32. s (3) bekezdése alapján
a telepÜlésiönkormányzat képviselő{estÜlete rendeletben szabályozzaa_hatáskorébe tartozÓ pénzóeli
ellátások megállapításának, kifizetésének, mÓdosításának, valamlnt ellenőrzésének szabályaii.
Az eltelt időszak tapasztalatai, valamint a nyugdíjak és a jövedelmek emelkedésének üteme indokolttá
teszi a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások feltételeinek módosítását'

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A jövedelemszámításnál kÜlonbséget kell tenni az egyedÜl élők és családban élők között, hiszen az
egyszemélyes háztartásban a költségek nem oszlanak meg.

A szociális ellátásra jogosultak köre az elŐző évekhez képest szinten marad, illetve minimálisan
emelkedik.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nem releváns

A jogszabály alkalmazásához szükséges szemétyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, változtatást nem igényelnek.

Földeák' 2019. április 17.



lNDoKoLÁs
Földeák község Önkormányzata Képviselő_testületének

A szociális ellátási formák szabályozásárÓl
51 2019.(,v .25.) ön kormányzati rendeletéhez

(a jogalkotásrólszóló 20í0. évicxxx. törvény 18.$_a atapján)

|9]9"qr község Képviselő-testülete megalkotta a szociális ellátási formák szabályozásárÓl szÓló
4l2015.(ll'27.) önkormányzati rendeletet, mely meghatározza a pénzbeli és termész'etbeni ellátások
formáit, azok igénybevételének mÓdját, valamint az önkormányzat által nyÚjtott szociális
szolgáltatásokat, személyes gondoskodást nyújtó ellátási íormákat.

Az önkormányzal költségvetési helyzete határozza meg az egyes személyek, családok részére
megállapíthatÓ települési támogatás mértékét, rendszerességét.
Az eltelt időszak tapasztalatai, valamint a nyugdíjak és a jövedelmek emelkedésének uteme indokolttá
teszi a szociális rászoru|tságtÓlfüggő pénzbeliellátások feltételeinek módosítását.
A jövedelemhatárok megemelése lehetővé teszi a támogatásra jogosultak körének szinten tartását,
minimális bővítését, mely során a támogatási összegek nem változnak, a módosítás kizárÓlag a
támogatásra va ló jogosultsági kört széles íti.

Földeák, 2019. április 17.


